
KURUMSAL FIRMALARDA ISG 
AÇıSıNDAN TAŞERON YÖNETIMI 

SUZAN ALTUNAY 

İNŞAAT MÜHENDİSİ 

A SINIFI İSG UZMANI 

TEKFEN HEPİSTANBUL PROJESİ İSG ŞEFİ 



FİRMALARDA KURUMSALLAŞMA 

KURUMSALLAġMA NEDĠR ? 

KurumsallaĢma; bir iĢletmenin, faaliyetlerini kiĢilerin varlığına bağımlı olmadan 

sürdürebilmesini ve geliĢtirebilmesini sağlayan bir yapı oluĢturması olarak 

tanımlanabilir. 

KURUMSALLAġMANIN AMACI 

KurumsallaĢmanın temel amacı; kurum, kuruluĢ ve iĢletmelerin, patron, lider 

yönetici ve önemli personele bağımlı olmadan faaliyetlerini sağlıklı bir Ģekilde 

yürütebilmeleri ve geliĢtirebilmeleridir. 

 

 



FİRMALARDA KURUMSALLAŞMA 

KURUMSALLAŞMA İÇİN YAPILMASI GEREKENLER 
 
1- ĠĢ ve görev tanımları açık seçik yapılmalıdır, 
2- ĠĢletme içi kurallar ve yönergeler belirlenmelidir, 
3- ĠĢletmedeki(Personel, mali iĢler, üretim, pazarlama vb. gibi) birimlerin iĢ 
akıĢları tespit edilmelidir, 
4- Kurumun kendisine has temel ilkeleri ortaya konmalıdır, 
5- Yetki ve sorumluluklar özenle tespit edilmeli ve verilmelidir, 
6- Yetki ve sorumluluklar, o yetkiyi veya sorumluluğu taĢıyabilecek kiĢilere 
verilmelidir. 
7- Nihai kararlar istiĢare ile alınmalıdır 



TAŞERON  

BĠR DĠĞER ADI ĠLE ALT ĠġVEREN 

Bir iĢverenden, iĢyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine iliĢkin yardımcı 

iĢlerde veya asıl iĢin bir bölümünde iĢletmenin ve iĢin gereği ile teknolojik 

nedenlerle uzmanlık gerektiren iĢlerde iĢ alan, bu iĢ için görevlendirdiği iĢçilerini 

sadece bu iĢyerinde aldığı iĢte çalıĢtıran gerçek veya tüzel kiĢiyi yahut tüzel kiĢiliği 

olmayan kurum ve kuruluĢ 

Asıl iĢveren 

ĠĢyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine iliĢkin yardımcı iĢleri veya asıl iĢin bir 

bölümünde iĢletmenin ve iĢin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren 

iĢleri diğer iĢverene veren, asıl iĢte kendisi de iĢçi çalıĢtıran gerçek veya tüzel kiĢiyi 

yahut tüzel kiĢiliği olmayan kurum ve kuruluĢ 

 



 Asıl iĢveren alt iĢveren iliĢkisinin kurulabilmesi için; 

 

             a) Asıl iĢverenin iĢyerinde mal veya hizmet üretimi iĢlerinde çalıĢan kendi iĢçileri de 

bulunmalıdır. 

 

             b) Alt iĢverene verilen iĢ, iĢyerinde mal veya hizmet üretiminin yardımcı iĢlerinden 

olmalıdır. Asıl iĢin bölünerek alt iĢverene verilmesi durumunda ise, verilen iĢ iĢletmenin ve iĢin 

gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iĢ olmalıdır. 

 

             c) Alt iĢveren, üstlendiği iĢ için görevlendirdiği iĢçilerini sadece o iĢyerinde aldığı iĢte 

çalıĢtırmalıdır. 

 

             ç) Alt iĢverene verilen iĢ, iĢyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine iliĢkin bir iĢ 

olmalı, asıl iĢe bağımlı ve asıl iĢ sürdüğü müddetçe devam eden bir iĢ olmalıdır. 

 

             d) Alt iĢveren, daha önce o iĢyerinde çalıĢtırılan bir kimse olmamalıdır. Ancak daha 

önce o iĢyerinde çalıĢtırılan iĢçinin bilahare tüzel kiĢi Ģirketin ya da adi ortaklığın hissedarı 
olması, alt iĢveren iliĢkisi kurmasına engel teĢkil etmez. 



ĠĢletmenin ve iĢin gereği ile teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektiren iĢ 

 

             MADDE 11 – (1) ĠĢletmenin ve iĢin gereği ile teknolojik sebeplerle uzmanlık 

gerektiren iĢ, mal veya hizmet üretiminin zorunlu unsurlarından olan, iĢin niteliği gereği 

iĢletmenin kendi uzmanlığı dıĢında ayrı bir uzmanlık gerektiren iĢtir.  

             (2) ĠĢverenin kendi iĢçileri ve yönetim organizasyonu ile mal veya hizmet 

üretimi yapması esastır. 

             (3) Ancak asıl iĢ; 

             a) ĠĢletmenin ve iĢin gereği,  

             b) Teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektirmesi, 

             Ģartlarının birlikte gerçekleĢmesi hâlinde bölünerek alt iĢverene verilebilir. 

             (4) Asıl iĢin bir bölümünde iĢ alan alt iĢveren, üstlendiği iĢi bölerek bir baĢka 

iĢverene veremez 

 



Muvazaa: 

İşyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin asıl işin bir 
bölümünde uzmanlık gerektirmeyen işlerin alt işverene verilmesi. 

Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile kurulan alt işverenlik 
ilişkisi. 

Asıl işveren işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak hakları 
kısıtlanmak suretiyle çalıştırılmaya devam ettirilmesi. 

Kamusal yükümlülüklerden kaçınmakveya işçilerin iş sözleşmesi , 
toplu iş sözleşmesi yahut çalışma mevzuatından kaynaklanan haklarını 
kısıtlamak ya da ortadan kaldırmak gibi tarafların gerçek iradelerini 
gizlemeye yönelik işlemlerdir 

 



 Muvazaanın incelenmesi 

           MADDE 12 – (1) 7 nci madde uyarınca tescili yapılan iĢyeri için 6 ncı 

maddede belirtilen belgelerde Kanuna aykırılık veya muvazaa kanaatini oluĢturan 

delillerin bulunması hâlinde, söz konusu belgeler gerekçesi ile birlikte incelenmek 

üzere bölge müdürlüğünce iĢ teftiĢ grup baĢkanlığına intikal ettirilir.         

     (2) Muvazaanın incelenmesinde özellikle;  

       a) Alt iĢverene verilen iĢin, iĢyerinde asıl iĢveren tarafından yürütülen mal veya 

hizmet üretimine iliĢkin asıl iĢin yardımcı iĢlerinden olup olmadığı, 

       b) Alt iĢverene verilen iĢin iĢletmenin ve iĢin gereği ile teknolojik nedenlerle 

uzmanlık gerektiren bir iĢ olup olmadığı, 

       c) Alt iĢverenin daha önce o iĢyerinde çalıĢtırılan bir kiĢi olup olmadığı, 

       ç) Alt iĢverenin iĢe uygun yeterli ekipman ile tecrübeye sahip olup olmadığı, 

       d) Ġstihdam edeceği iĢçilerin niteliklerinin yapılacak iĢe uygun olup olmadığı 



  

(2) Muvazaanın incelenmesinde özellikle; 

 

  e) Alt iĢverene verilen iĢte asıl iĢveren adına koordinasyon ve denetimle 

görevlendirilenlerden baĢka asıl iĢverenin iĢçisinin çalıĢıp çalıĢmadığı, 

  f) Yapılan alt iĢverenlik sözleĢmesinin iĢ hukukunun öngördüğü kamusal 

yükümlülüklerden kaçınmayı amaçlayıp amaçlamadığı,  

  g) Yapılan alt iĢverenlik sözleĢmesinin iĢçilerin iĢ sözleĢmesi, toplu iĢ sözleĢmesi 

yahut mevzuattan kaynaklanan bireysel veya kolektif haklarını kısıtlamaya ya da 

ortadan kaldırmaya yönelik yapılıp yapılmadığı  hususları göz önünde bulundurulur 

 



ŞANTİYE YÖNETİMİ 

ġANTĠYE:  ĠnĢaat yapım iĢlerinin yürütüldüğü alana verilen isimdir. 

ĠĢletme türleri içinde Ģantiyenin ayrı bir yeri vardır. Kendine özgü ve 

belirgin olan bu özellikleri kısaca Ģöyle belirtebiliriz:  

 

1-ġantiye, zaman ile sınırlı bir iĢletmedir. Süresi sözleĢme ile 

belirlenmiĢtir. Ancak süre uzatımları ile yapım süresi uzayabilir.  

 

2-ÇalıĢan elemanların önemli bir kısmı vasıfsız iĢçidir. Her iĢi yapmaya 

aday olan kiĢilerin en kolay iĢ bulduğu bir sektördür.  

 



ŞANTİYE YÖNETİMİ 
 

3 – ÇalıĢanların Ģantiye de  o anki psikolojisi ile yaptığı iĢ arasında büyük 

bir bağlantı vardır. Bu bağlantı bilindiğine göre yöneticiler ile iĢçiler 

arasındaki diyalog her zaman yöneticilerin gündeminin önemli bir 

maddesini oluĢturur.  

 

 

 



ŞANTIYE YÖNETIMI 

4- KurumsallaĢmıĢ firmaların büyük çaplı projelerinde alt iĢveren sayısı yükselir, 

alt iĢveren sayısı yükseldikçe vasıfsız çalıĢan sayısı ve beyaz yaka çalıĢan 

sayısında da büyümeye oranla yükselme görülür. 

 

5-Büyük projelerde görülen alt iĢveren çokluğu ve çalıĢan fazlalığını yönetmek için 

ana iĢveren yönetim grubu, daha fazla profesyonelce yönetim anlayıĢına gitmek 

durumunda kalır. 

 

6-Yönetim, alansal olarak dağılır ve alt iĢveren de bulunan aynı alanı daha iyi 

yönetebilmek için yönetim grupları oluĢturur. Bunlar yapı sektöründe Kaba ĠĢ 

Yönetim, Ġnce ĠĢ Yönetim, Mekanik Birimi Yönetim, Elektrik Birimi Yönetim, Mali 

ĠĢler Yönetim, Teknik Birim Yönetim ve ĠSG Birimi Yönetim gibi daha birkaç alanda 

yönetimsel dağılım gösterir. 

 



ŞANTİYE YÖNETİMİ 



TAŞERON YÖNETİMİ 
Taşeron Yönetiminde Yaşanan Sorunlar; 

Sözleşmesiz işe başlatma 

Sözleşme belirsizlikleri (Net olmayan bir sözleşme) 

Yapım metodu ile ilgili belirsizlikler 

 İmalatın kalitesi 

Personel,ekipman ,kaynak eksiklikleri 

Ödeme gecikmeleri 

 İsg kurallarına uymayış 

Zamanında işe başlamama 

 

AÇIKLARI OLMAYAN NET BİR 
SÖZLEŞME VE İYİ BİR TAKİP 

 
TAŞERON YÖNETİCİLERİ İLE SIK 

VE DÜZENLİ TOPLANTI 
SAPMALARIN TAKİBİ YAPILMALI 



Sorunsuz Bir Taşeron Yönetimi; 

 Taşeron ilişkilerinin iyi yönetilebilmesi için taşeronun makine, 

ekipman olmadığı karşımızda insan olduğunu unutmamak gerekir. 

 Taşeron sözleşmeleri yapılmadan işe başlatılmamalı, sözleşmede 

belirtilen tarihlerde alt işverenlerin işe başlaması sağlanmalıdır. 

 Sözleşme ve ekleri net olmalı, yaptırımlar açısından sıkı tutulmalı 

açık noktalar olmamalıdır. 

 İş yapım süresince iş takibine yönelik istenecek herşey net 

yazılmalıdır. 

 Alt yüklenicinin kendi personelini kontrol etme yeterliliği kontrol 

edilmelidir. Çalışacak ekibin cvsi işvermeden istenmelidir. 

 Raporlama ve periyodik toplantılar iş başında kurgulanmalı 

devamlılığı sağlanmalıdır. 

 



                             Sorunsuz Bir Taşeron Yönetimi; 

 

- Eksikleri nasılsa düzeltiriz düşüncesi ile iş bitimine doğru kontroller 

azalır, hatalar artar. En güzel eğitim hata yapana hata yaptığı anda 

verilen eğitimdir. 

 

- Emir vermek yerine rehberlik, yardım etmeyi denemeliyiz. 

 

- Alt işverenden bir şey istediğimizde nedenini açıklamalıyız. İkna 

yöntemlerini denemeliyiz. Çünkü ile başlayan cümleler karşı tarafın 

itiraz etme olasılığını düşürür. 

 

 

 

 



                                       Taşeron Yönetimi=İnsan Yönetimi 

- Ezerek, kötü davranarak insan=taşeron yönetilemez, kısa vadede 

kazanç gibi görünsede uzun vadede ciddi zarar, olumsuz tutum 

davranış olarak geri döner.  

-  Karşımızdakinin insan olduğunu unutmamalıyız. 

-  Taşeronun üstü değiliz, sadece çalışılan proje için bir rol paylaşımı 

var. Karşımızdaki de bir işveren unutmamalıyız. 

-  Alt işverene aynı gemide olduğumuz, oluşabilecek her türlü 

olumsuzlukta birlikte zarar göreceğimiz dolayısıyla 

 yanında olduğumuz aktarılabilmelidir. 

 



İŞ SAĞLıĞı VE GÜVENLIĞI ALANıNDA 
TAŞERON YÖNETIMI 

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ NEDĠR? 

 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği; iĢin yapılması sırasında iĢ yerindeki fiziki çevre Ģartları 

sebebiyle iĢçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan 

kaldırılması veya azaltılması ile ilgilenen bilim dalıdır. Bir kuruluĢun 

gerçekleĢtirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm insanların (çalıĢanların, geçici 

iĢçilerin, alt yüklenici çalıĢanlarının, ziyaretçilerin, müĢterilerin ve iĢyerindeki 

herhangi bir kiĢinin) sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörleri ve koĢulları 

inceleyen bilim dalı olarak tanımlanmaktadır. 

 



İŞ SAĞLıĞı VE GÜVENLIĞI ALANıNDA 
TAŞERON YÖNETIMI 

Ġġ SAĞLIĞI VE  GÜVENLĠĞĠNĠN ÖNEMĠ 

 
Hızlı sanayileĢme ve teknolojik geliĢmeler ile doğru orantılı olarak özellikle iĢ 
yerlerinde çalıĢan kiĢilerin güvenliği ile ilgili bazı sorunlar da açığa çıkmıĢtır. Bu 
sebeple bir takım önlemleri önceden alarak iĢ yerlerini güvenli hale getirmek 
gerekmekte olduğundan iĢ güvenliği oldukça önem kazanmıĢtır 



İŞ SAĞLıĞı VE GÜVENLIĞI ALANıNDA 
TAŞERON YÖNETIMI 

Gerek teknolojik ilerleme gerek yatırımların artması ve firmaların küreselleĢmesi 
de göz önünde bulundurularak yapı sektörü piyasasında alt iĢveren ve çalıĢan 
sayısının artmasıyla, çalıĢma sahasında görülen düzen, organizasyon ve 
çalıĢma Ģekli bozukluğu fazlasıyla iĢ kazasını da beraberinde getirmiĢtir. 

ĠĢ kazalarını önlemek, önleyici güvenlik çalıĢmaları yapmak, eğitimler 
vermek, ĠĢ güvenliği alanında organizasyon Ģemaları çıkarmak gereksinim 
olmaktan çıkıp bir zaman sonra mecburiyet halini almıĢtır 



İŞ SAĞLıĞı VE GÜVENLIĞI ALANıNDA 
TAŞERON YÖNETIMI 

28339 sayılı 6331 numaralı 20.06.2012 Kabul Tarihli ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

25134 sayılı 4857 numaralı 01.03.2003 Kabul Tarihli ĠĢ Kanunu  

 

 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ÇALIġMALARININ KANUN, YÖNETMELĠK GĠBĠ YASAL 

DAYANAKLARI BULUNMAKTADIR. ÇALIġMALAR, YASAL GEREKLĠLĠKLER 

ÇERÇEVESĠNDE ÇĠZĠLĠR VE YAPILIR. ÇALIġMA ALANIN DA YAPILMASI GEREKEN 

ĠSG ÇALIġMALARI KANUNUN GETĠRDĠĞĠ ZORUNLULUK VE GEREKLĠLĠKLER  Ġġ 

GÜVENLĠĞĠ UZMANLARI, Ġġ YERĠ HEKĠMĠ, DĠĞER SAĞLIK PERSONELĠ, ĠġVEREN 

VE ÇALIġAN TEMSĠLCĠSĠ VE ÇALIġANLARCA BĠR ÇALIġMA 

KONUSU/ORGANĠZASYONU HALĠNE GETĠRĠLEREK DÜZENLENĠR/YAPILIR 



İŞ SAĞLıĞı VE GÜVENLIĞI ALANıNDA 
TAŞERON YÖNETIMI 

İSG Çalışmaları Alt işveren İSG personelleri ile Ana işveren İSG 

personelleri arasında koordineli şekilde yürütülmelidir. Bu koordinasyonun 

gerekliliği 6331 Sayılı İSG Kanunun da belirtildiği üzere şöyledir; 

 
İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu 
 

MADDE 23 – (1) Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin 

paylaşması durumunda işverenler; iş hijyeni ile iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin 

uygulanmasında iş birliği yapar, yapılan işin yapısı göz önüne alınarak mesleki 

risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulması çalışmalarını koordinasyon 

içinde yapar, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini bu riskler konusunda 

bilgilendirir. 

 



İŞ SAĞLıĞı VE GÜVENLIĞI ALANıNDA 
TAŞERON YÖNETIMI 

Tüm iĢyerleri Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK 

VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK madde 7 / Ġġ YERĠ HEKĠMLERĠNĠN 

GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK 

Madde 18 gereği ile kendi Tehlike sınıfına uygun ĠĢ Güvenliği Uzmanı, ĠĢyeri 

Hekimi Ve Diğer Sağlık Personeli ile bu yönetmeliklerde belirlenen sürelerce 

anlaĢmak ve hizmet almak durumundadır. Bu hizmet, firmanın alt iĢveren 

olarak kurumsal bir firmayla anlaĢması sürecinde de aynı Ģekilde devam eder. 

Kurumsal firma altında iĢ alan alt iĢverenler uzmanı, hekimi ve diğer sağlık 

personelleri, ana iĢveren uzmanı hekimi ve diğer sağlık personeli ile tüm ĠSG 

çalıĢmalarını koordineli Ģekilde yürütür. 

 



İŞ SAĞLıĞı VE GÜVENLIĞI ALANıNDA 
TAŞERON YÖNETIMI 

İSG koordinasyonu ve yönetimi sürecinde, İSG kanunu ve diğer ilgili 

kanunların sahada ve tüm çalışma alanlarında yapılmasını öngördüğü 

yasal çalışmalar, her alt işveren firma içerisinde gerekli sürelerce 

çalışan İSG personeli tarafından kendi firmasına uygulanır ve ana 

işveren İSG personellerince denetlenir. 

 



İŞ SAĞLıĞı VE GÜVENLIĞI ALANıNDA 
TAŞERON YÖNETIMI 

ġANTĠYE DE ALT ĠġVEREN ĠSG PERSONELĠNĠN YAPMASI VE ANA ĠġVERENE RAPORLAMASI 

GEREKEN ÇALIġMALAR 

-ĠĢ güvenliği ile ilgili mevzuatlara uygun olarak sorumlusu bulunduğu projelerde gerekli çalıĢmaların 

yapılmasının sağlanması, 

-ÇalıĢanlara mevzuata uygun ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin planlanması ve eğitimlerin verilmesi, 

-Acil durum planlarının hazırlanması, acil durum ekiplerinin oluĢturulması, acil durum tatbikatlarını 

yapılması, 

-ĠĢyerinde iĢ sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakımların plânlanması ve 

uygulamada gerekli kontrollerin yapılması, 

-ĠĢyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalıĢmalar yapılması ve gerekli 

kontrollerin gerçekleĢtirilmesi 

-ÇalıĢma ortamı gözetiminin sağlanması vb. ĠSG Kanunun getirdiği tüm çalıĢmaların raporlamaları ve 

fiziksel hareketlilikleri ana iĢverene sunulmalıdır. 

 



İŞ SAĞLıĞı VE GÜVENLIĞI ALANıNDA TAŞERON 
YÖNETIMI 

• Koordinasyonu oturan ve ĠSG çalıĢmalarının Alt iĢveren ile ana iĢveren arasında 

düzene girdiği Ģantiyelerde kazalar proaktif hal almaya baĢlar. 

• Koordinasyonun ve ĠSG çalıĢmalarının aksadığı, iletiĢim kopukluğu yaĢandığı, 

tam organize olunamadığı Ģantiyelerde kazalar reaktif hal almaya baĢlar. 

• Kurumsal firmalarda ĠSG yönetim çalıĢmaları sık toplantılı, sık raporlamalı, 

kanunları ve yönetmelikleri tam hazmetmiĢ, saha da ki çalıĢmaları tam anlamıyla 

takip edebilen bir kadro ile yapılmalıdır.  

 

 



İŞ SAĞLıĞı VE GÜVENLIĞI ALANıNDA TAŞERON 
YÖNETIMI 

Ana iĢveren ĠSG kadrosu ve yapılanması olarak; 

• Alt iĢveren ĠSG çalıĢmaları ve eğitimleri sürekli takip edilmeli 

• Alt iĢveren saha personellerinin çalıĢma durum ve aksiyon tespiti sürekli hale getirilmeli 

• Alt iĢveren ve iĢveren vekili ĠSG bilinci geliĢime açık, ekip çalıĢmasına yatkın olmalı 

• Alt iĢveren denetimi fazlalaĢtırılmalı, kanun ve yönetmeliklerin uygulanıp uygulanmadığı 

kontrol edilmelidir. 

• Alt iĢveren kaza profili ve ĠSG geliĢim Ģeması çıkarılmalıdır. Eksiye düĢen Alt iĢveren 

uyarılmalı, geliĢim için özel ĠSG çalıĢmaları ana firmaca sağlanmalıdır. 

• Alt iĢverenlerden ĠSG kural ve talimatlarına uymayan, kontrolleri ve eğitimleri aksatan, ĠSG 

personeli bulundurmayan ve ana iĢveren ĠSG kuralları, emir, talimatlarına uymayanlara ilgili iĢ 

sözleĢmeleri gereğince yaptırım uygulanmalıdır. 

 



İŞ SAĞLıĞı VE GÜVENLIĞI ALANıNDA TAŞERON 
YÖNETIMI 

PROJELERĠN BĠTME AġAMASINDA ĠSG AÇISINDAN ĠYĠ YÖNETĠLMĠġ 
ġANTĠYELERDE KAZA ORANI DÜġÜK, ÇALIġMA VERĠMĠ FAZLA, ÇALIġANLARIN 
PSĠKOLOJĠK DURUMU ÇALIġMAYA ELVERĠġLĠ, ĠSG KAYIPLARINDAN DOĞAN 
GĠDERLER DÜġÜK, KAZANÇ ĠSE FAZLA OLMAKTADIR. 
 
KURUMSAL FĠRMALARDA ĠSG AÇISINDAN TAġERON YÖNETĠMĠ KAPSAMINDA 
YÖNETĠMĠN ALTIN 3 BASAMAĞI 
 

-ĠYĠ ĠLETĠġĠM 
-ÖZVERĠLĠ ĠSG ÇALIġMALARI 
-KONTROL VE DENETĠMDĠR 




